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Dyrektywy EMC (2014/30/UE) i LVD (2014/35/UE)  
 
Oznakowanie CE  

 
Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych 
wprowadzających dyrektywy:  
- Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2014/30/UE.  
- Niskonapięciowa LVD 2014/35/UE. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu 

elektrycznego przeznaczonego do użytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 
1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.  

 
Dyrektywa WEEE 2012/19/UE  
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych  
 

Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE oraz 
późniejszymi zmianami, dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do ograniczenia ryzyka 
wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które 
mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.  

Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza, że nasz produkt 
nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do 
odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe informacje 
dotyczące recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz 
lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE Informacja dla użytkowników dotycząca ograniczenia użycia 
substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

 
W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, że nasze 
produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej użycia substancji 
niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane i 
wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, że 

nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach mogących 
niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.  
 
Informacja 
Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest 
przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych przez osoby nie posiadające specjalistycznej 
wiedzy. 
 

Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych 
urządzeniach: 
Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych 
na dyskach lub innych urządzeniach. 
 

Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej 
instrukcją obsługi albo innymi dokumentami: 
Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych dokumentach 
dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod rygorem wyłączenia 
odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się z Producentem. 

UWAGI I OSTRZEŻENIA 
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UWAGA!  
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ 
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI KAMERY.  
 
UWAGA !  
NIE WOLNO SAMODZIELNIE OTWIERAĆ OBUDOWY URZĄDZENIA I DOKONYWAĆ ŻADNYCH 
SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ 
WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU.  
 
 
 
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA  
 

1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą 
instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa; 

2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji zasilacza na wypadek konieczności 
odniesienia się do zawartych w niej treści; 

3. Należy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia; 

4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane 
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji; 

5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania; 

6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych                 
i nie zalecanych przez producenta; 

7. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji 
(np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji może 
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia; 

8. Nie wolno umieszczać zasilacza na niestabilnych powierzchniach. Źle zamocowany zasilacz może 
być przyczyną groźnego dla ludzi wypadku lub sam ulec poważnemu uszkodzeniu. Urządzenie musi 
być instalowane przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń 
podanych w niniejszej instrukcji; 

9. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez 
producenta w danych technicznych. Dlatego też, zabrania się zasilania zasilacza ze źródeł  
o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta 
parametrach; 

10. Przewody sygnałowe i zasilające powinny być prowadzone w sposób wykluczający możliwość ich 
przypadkowego uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsce wyprowadzenia 
przewodów z zasilacza oraz na miejsce przyłączenia do źródła zasilania. 

11. Instalacja elektryczna zasilająca zasilacz powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem wymagań 
podanych przez producenta tak, aby nie doprowadzić do jej przeciążenia; 

12. Użytkownik nie może dokonywać żadnych napraw lub modernizacji urządzenia. Wszystkie 
naprawy mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracowników autoryzowanego 
serwisu; 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
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10. Należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od źródła zasilania i przewodów sygnałowych oraz 
skontaktować się z właściwym serwisem w następujących przypadkach: 

• Uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki tego przewodu; 

• Przedostania się cieczy do środka urządzenia lub gdy zostało ono narażone na silny uraz 

mechaniczny; 

• Urządzenie działa w sposób odbiegający od opisanego w instrukcji, a regulacje dopuszczone 

przez producenta i możliwe do samodzielnego przeprowadzenia przez użytkownika nie 

przynoszą spodziewanych rezultatów; 

• Obudowa została uszkodzona; 

• Można zaobserwować nietypowe zachowanie urządzenia. 

14. W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy upewnić się, czy pracownicy serwisu użyli 

oryginalnych części zamiennych o charakterystykach elektrycznych zgodnych z wymaganiami 

producenta. Nieautoryzowany serwis i nieoryginalne części mogą być przyczyną powstania pożaru 

lub porażenia prądem elektrycznym; 

15. Po wykonaniu czynności serwisowych należy przeprowadzić testy urządzenia i upewnić                

się co do poprawności działania wszystkich podzespołów funkcjonalnych przełącznika. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!  
 
Ponieważ produkt jest stale ulepszany i optymalizowany niektóre parametry i funkcje opisane w załączonej 
instrukcji mogły ulec zmianie. Prosimy o zapoznanie się z najnowszą instrukcją obsługi znajdującą się na 
stronie www.novuscctv.com.  
Producent, firma AAT Holding S.A. zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian 
parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.  

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 
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1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

 

• Zasilacz High PoE NV-8000PS/HP  

• Instrukcja obsługi 

 

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

 

• Typ urządzenia: zasilacz High PoE  

• Budżet mocy: 60W  

• Medium transmisyjne: przewód Ethernet Cat5e/6  

• Obsługiwane standardy PoE: IEEE802.3 af, IEEE802.3 at  

• Zasięg transmisji: do 100m (maksimum)  

• Prędkość transmisji: 10/100/1000Mb/s  

• Złącza: wejście: 1 x RJ45 / wyjście 1 x RJ45  

• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: do 3kV 

 

INFORMACJE WSTĘPNE 

Zasilacze High PoE NV-8000PS/HP 

Kamery IP High PoE 

Przewód Cat/5e/6 
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3. DANE TECHNICZNE 

 
 
4. WYMIARY 
 
 

DANE TECHNICZNE 

OGÓLNE

Typ urządzenia Zasilacz High PoE 

SIEĆ

Zasięg transmisji Porty 1 w trybie PoE: 100 m * 

Standardy PoE IEEE802.3 af, IEEE802.3 at 

Tryb zasilania PoE Endspan (1,2+ / 3,6-), Midspan (4,5+ / 7,8-) 

Zabezpieczenie przeciwprzepięcio-
we 

Napięcie maksymalne: 3kV 

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa Metal, kolor czarny 

Wymiary (mm) 71 (szer.) x 37 (wys.) x 185 (dł.) 

Masa 480 g 

Zasilanie 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz 

Pobór mocy 64 W 

Wydajność portów 60 W 

Temperatura pracy -20°C ~ 60°C 

Złącza wejście: 1 x RJ45 / wyjście 1 x RJ45 

* Zasięg został osiągnięty w środowisku testowym, niniejsza wartość może ulec zmianie ze względu na towarzyszące  
w danej infrastrukturze zakłócenia lub oddziaływanie innych urządzeń. 

37 mm 
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5. ROZMIESZCZENIE I FUNKCJE ELEMENTÓW ZASILACZA 

DANE TECHNICZNE 

PoE/DATA - podłączenie kamery High PoE 

DATA/IN - podłączenie komputera PC lub 
przełącznika sieciowego 

END/MID - diody sygnalizujące zasilanie 
kamery PoE 

AC/IN 100-240V 50/60Hz - podłączenie  
zasilania  
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